
 
7e Nieuwsbrief van de St Vrienden van AFS 

september 2021 met het  
Programma voor 2 oktober 2021 

 
Vrienden, 
Inmiddels zijn er al heel wat activiteiten opgezet 
voor het 75-jarig bestaan van AFS Nederland (zie 
verder in deze nieuwsbrief). Voor de 
fototentoonstelling is er een mail rondgestuurd aan 
de Vrienden voor inzending van iconische foto’s. 
Een galadiner met sponsors staat in de steigers en 
met een feestelijke bijeenkomst in Utrecht op 1 
oktober 2022 met allerlei activiteiten hopen we 
jongere returnees weer met elkaar in contact te 
brengen. Voor de film van Norbert Kaart zijn helaas 
geen financiën beschikbaar. Wordt vervolgd! Heb je 
nog verdere suggesties en ideeën? Wil je een 
actieve bijdrage leveren aan dit festijn door mee te 
doen in een werkgroep? Neem svp contact op met 
onze voorzitter Hanneke Teekens: 
hanneke.teekens@afs.org. 
 

Programma Alumni-netwerkbijeenkomst 
op 2 oktober 2021 tussen 14 en 18 uur 

Denksport Centrum Amersfoort 
Nijverheidsweg-Noord 76C 

Voor de bijeenkomst worden de dán geldende 
coronaregels gehanteerd. 

13.30 uur Inloop  
14.00-14.10 uur Welkom door Hanneke Teekens, 
  voorzitter  
  Vrienden van AFS 
14.10-15.00 uur Karel Noordzij* spreekt over Nieuw 
  Leiderschap? 
15.00-15.30 uur Stand van Zaken AFS Lowlands door 
                          Caroline Steyaert, directeur AFS in 
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                          Nederland 
15.30-16.00 uur Pauze 
16.00-16.45 uur Iconische foto’s van de AFS ervaring 
                          met vijf korte presentaties van het 
                          foto-comité 
16.45-17.00 uur AFS 75 jaar, plannen en initiatieven 
17.00-18.00 uur Afsluiting met een glaasje en 
                          gezelligheid 

Voor de bijeenkomst wordt een vrijwillige bijdrage 
van €12,50 gevraagd. 

Je kunt je opgeven voor deze bijeenkomst via 
alumni.ned@afs.org onder vermelding van naam, 
land en periode AFS uitzending. 

* Over de hoofdspreker Karel Noordzij: 
Karel Noordzij, oud-AFS’er (1965), kan putten uit 
een grote bestuurlijke en maatschappelijke 
ervaring voor zijn lezing op deze bijeenkomst. Zo 
was hij o.a. tussen 1984-1994 Adjunct Directeur en 
Directeur van Luchthaven Schiphol en zette hij de 
NS weer op de rails als President-directeur a.i. in 
2002. En als voorzitter van de Hoofddirectie van 
PGGM Pensioenfonds (2003-2006) vocht hij tegen 
regelgeving gebaseerd op een te korte termijn 
perspectief bij de toezichthouder. 
“Strategie is en blijft belangrijk, maar is in deze 
snelle tijd van veranderingen niet duurzaam meer. 
Wat heb je nog aan een driejarenplan als er elk half 
jaar een nieuwe iPad uitkomt? Organisaties hebben 
in de 21ste eeuw talent nodig dat de energie en 
creativiteit heeft om de strategie steeds opnieuw 
aan te passen en uit te voeren. De echte 
concurrentiestrijd gaat zich toespitsen op het 
aantrekken en behouden van menselijk talent.”  

Zijn inzichten in leiderschap zijn mede geïnspireerd 
door zijn bijna 10-jarige ervaring als Prins Carnaval 
van Oeteldonk (’s-Hertogenbosch). 
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Karel Noordzij is civiel ingenieur en behaalde een 
MBA aan de Europese Business School INSEAD. 
Voor meer informatie over zijn werkzaamheden zie 
ook: https://www.karelnoordzij.nl/nl/home 

 
Wat is er nog meer te doen op zaterdag 2 oktober 
a.s.? Je kunt voorafgaand aan de bijeenkomst in 
het Denksport Centrum organiseren om bv koffie te 
drinken met jaargenoten en na afloop gezellig met 
hen uit eten gaan. Contactmogelijkheden van 
jaargenoten zijn te verkrijgen via 
alumni.ned@afs.org 

DONATEURS gezocht! 
Bezoek de website van de Vrienden van AFS voor 
een gemakkelijke donateursknop: 
www.vriendenvanafs.nl.  
 
En zoals in de vorige nieuwsbrief al stond vermeld, 
hebben AFS Vlaanderen en Nederland de handen 
ineen geslagen voor verdere samenwerking bij 
gezamenlijke activiteiten. Er is dan ook door hen een 
shared service centrum opgezet.  
Het adres hiervan is AFS Low Lands, Hendrik 
Consciencestraat 52, 2800 Mechelen, Belgie. 
Telefoonnummer is +31 (0)85 0471525; mailadres is 
info@afs.nl. Het bestuur van AFS Nederland is via 
Krista Elshout bereikbaar via   krista.elshout@afs.org. 
Met warme AFS groet, 
Namens het bestuur van de St. Vrienden van AFS, 
Henny van Egmond-van Helten, secretaris 
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